
 

  

   

 

Nieuwsbrief ELZ Schelde en Leie 
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het 

werkingsgebied van onze Eerstelijnszone. Hieronder vind je verschillende berichten uit onze zone. Bij elk 

bericht vind je een korte omschrijving over de inhoud. Wil je meer lezen? Klik op de link in het bericht en je 

wordt doorverwezen naar het artikel op de website. 

 

  

 
 

 

 

ELZ Schelde Leie 
Voorstelling nieuwe medewerkers en bestuursleden ELZ Schelde-Leie 

Sinds 1 september wordt onze eerstelijnszone versterkt door twee nieuwe medewerkers, 

Lana Verstuyf als coördinator (60%) en Sofie Wynsberghe als administratief bediende (50%). 

De maatschappelijke zetel is gevestigd in LDC Zeventiendorpen. Aarzel niet om hen te 

contacteren bij vragen of als je belangrijke informatie wil meedelen. Voor verdere 

contactgegevens klik hier. 

 

Daarnaast willen we twee nieuwe leden in de zorgraad verwelkomen: Annelies Van Gheluwe 

binnen de cluster patiënt (mantelzorger) en Marc De Veirman voor de cluster welzijn (CAW 

Oost-Vlaanderen).  Bekijk de volledige samenstelling van de zorgraad. 

  

 

 

Heropstart projecten ELZ Schelde-Leie 
Covid-19 heeft heel wat roet in het eten gegooid, ook wat de opstart van onze projecten 

betreft. Sinds september zijn we met veel enthousiasme opnieuw van start gegaan. 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=08fc7ca106&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=5d81d8c661&e=fc6f64c108


 

 

De beleidsdoelstellingen werden opnieuw geëvalueerd met Covid-19 in het achterhoofd, om 

zo tot een realistisch en haalbaar plan te komen. Slechts 1 project (transmurale zorg) is 

tijdelijk uitgesteld gezien de complexiteit van de materie. 

 

Ben je benieuwd naar een korte voorstelling van de projecten?   

  

 
 

 

 

 

Covid-19 update 

  

Oprichting Covid-19-cel 

  

De zorgraden hebben een belangrijke rol bij de lokale beheersing van de pandemie: het 

beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Om deze rol volop te kunnen 

uitoefenen is er een Covid-19-cel opgericht binnen ELZ Schelde-Leie. Zowel leden van de 

zorgraad, externe experten vanuit de verschillende disciplines (1e en 2de lijn) als een 

intergemeentelijke vertegenwoordiger van de lokale besturen zijn hierin actief. 

 

Lees meer over de doelstellingen en de samenstelling van de Covid-19-cel. 

  

 

 

  Regionale samenwerkingsovereenkomst cluster 10 

in het kader van Covid-19    

  

Op 1 juli ’20 is er een samenwerkingsovereenkomst op regionaal niveau van start gegaan 

tussen de eerstelijnszones Scheldekracht, Gent, Oost- en West Meetjesland en Schelde-Leie 

(cluster 10).  Hieruit vloeide de oprichting van een gezamenlijk aanspreekpunt voort in het 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d6e13ccec3&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7edff7ef0b&e=fc6f64c108


 

kader van de corona pandemie: aanspreekpunt.regiogent@gezondplus.be. Deze overeenkomst 

loopt tot 30/6/2021 voor het uitoefenen van bijkomende opdrachten in kader van de 

bestrijding van de pandemie. 

 

Nuttige Covid-19-telefoonnummers 

 

  
 

 

 

Testing, triage, tracing en huisbezoeken? 

Een klein overzicht van ELZ Schelde-Leie 

 

Een kort overzicht van de huidige stand van zaken van het testcentrum, triagecentrum, 

tracing en huisbezoeken in onze eerstelijnszone kan je hier terugvinden. 

 

  
 

 

 

Coronalert app! 

  

Heb jij al de Coronalert app gedownload? Vanaf heden kan je deze in de app stores 

downloaden.  Het nieuwe instrument in de strijd tegen Covid-19 werd gelanceerd door het 

Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te 

verslaan. De app waarschuwt als je in nauw contact bent geweest met iemand die het virus 

heeft. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent.  Coronalert draagt zo bij tot een 

snellere en krachtige contactopsporing. 

 

Help jij mee om het virus te vertragen en de Coronalert bekend te maken? Surf naar 

www.coronalert.be 

mailto:aanspreekpunt.regiogent@gezondplus.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c262569d1d&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=5687a02e86&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c19491209d&e=fc6f64c108


 

 

  

 

 

Persmoment ‘Schelde en Leie versterkt je veerkracht!’ – 10-daagse 

GGZ 

 

Op 29 september lanceerden we vanuit ELZ Schelde-Leie en LOGO Gezond+ een 

persmoment om de veerkracht van de burgers in onze regio te versterken. Dit naar 

aanleiding van de 10-daagse van de geestelijke Gezondheid (1-10 oktober) en de 

Werelddag Geestelijke Gezondheid (10 oktober). 

 

Elke inwoner werd op die manier aangespoord om positieve spreuken in het straatbeeld 

en op de ramen te hangen. Een hoopvolle en motiverende boodschap in deze bijzondere 

tijden. 

 

Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht, ga voor (online) ontmoeting en verbinding, want… 

‘#Samen Veerkrachtig’. Laat het nu net veerkracht zijn dat we dit jaar door het coronavirus 

meer dan ooit overal nodig hebben! Zo werd de vierschaar voor even het warmste 

rondpunt. 

 

Meer informatie en tips om je veerkracht te trainen 

 

Persberichten 'Schelde en Leie versterkt je veerkracht!' 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cfbfa16a82&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cbde1bbf02&e=fc6f64c108


 

 

  

 

 

Nuttige links omtrent Covid-19 

   

We worden overspoeld door informatie omtrent het coronavirus. Als antwoord hierop bieden 

we je een overzicht van handige websites en links die je belangrijke informatie en de actuele 

cijfers over Covid-19 bieden. 

   

 
 

 

 

Varia 

 

Nieuw: erkenning van de mantelzorger 

  

Vanaf 1 september kan elke mantelzorger in België zich laten erkennen als mantelzorger. De 

aanvraag en erkenning verloopt via het ziekenfonds van de mantelzorger. Hiervoor dient een 

verklaring op eer te gebeuren door beide partijen.  

 

Meer over de sociale voordelen die gepaard gaan met dit statuut. 

 

  
 

 

 

Risicopersoon? Denk aan je griepvaccin! 

 

Elk jaar doet griep zijn intrede in het land. Gemiddeld één op de tien personen krijgt griep. 

Meestal geneest men snel, maar bij sommige personen kunnen ernstige complicaties 

optreden. Vaccinatie is de beste manier om je te beschermen tegen het virus en de gevolgen 

ervan! 

 

Dit jaar zal de griepvaccinatie anders verlopen dan voordien. Ben je risicopersoon? Dan kan 

je reeds je griepvaccin reserveren.  Meer informatie 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7d2235ddc2&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=ec5956a73b&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=01d61a64f2&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a1efbc6d25&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=3fa575c1d5&e=fc6f64c108


 

 

Award mentale gezondheid in de eerste lijn 

   

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds, het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de 

Koning Boudewijnstichting organiseren een prijs voor vernieuwende praktijken in de eerste 

lijn die competenties inzake geestelijke gezondheid bij zorgprofessionals verhogen en/of die 

de onderlinge samenwerking versterken tussen de geestelijke gezondheidszorg en andere 

actoren van de eerste lijn. 

 

Voelt u zich aangesproken of kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen? Verdere 

informatie en deelname.  

 

                                     

 

   

 

 

Verlenging eerstelijnspyschologische zorg voor doelgroep +65 en -18 

  

De drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en 

RADAR) maakten bekend dat de verzekeringstegemoetkoming voor 

eerstelijnspsychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 jarigen alsook voor de 

doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.  

  

Klik hier voor de contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies 

organiseren en voor meer informatie over de tijdelijke maatregelen in het kader van Covid. 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=2d9bf326b6&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=2d9bf326b6&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=08747e0693&e=fc6f64c108


 

  

 

   

 

 

 

 

BAHM!-campagne: stad Deinze in strijd tegen corona 

   

De #BAHM!-campagne werd ontworpen door de stadsdiensten in Deinze en gaat de 

strijd aan met Covid-19. Via  deze campagne worden de vier belangrijkste regels nog 

eens extra beklemtoond op een ludieke wijze: 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=b6d309dde4&e=fc6f64c108


 

 

Bubbels bewaren, Afstand houden, Handen wassen en Mondmasker dragen op drukke 

plaatsen! 

  

 

 

 

Heb je zelf ook een initiatief of weet van een initiatief dat zinvol lijkt om te delen met de 

eerstelijnszone? Geef dit dan zeker door op info@elzscheldeleie.be.  

Dan nemen wij dit mee op! 

 

 Blijf je graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 

Schrijf je dan in via deze link! 
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Our mailing address is: 

info@elzscheldeleie.be 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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